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  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5γ του άρθρου 6 του Ν. 3054/

2002 (ΦΕΚ 230 Α΄) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαι−
οειδών και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 15 του Ν. 3897/2010 «Σύσταση Εθνικού 
Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης 
Οδικής Ασφάλειας, Εποπτεία και βελτίωση του θεσμού 
του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της 
οδικής ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλο−
ντος, κύρωση σύμβασης μεταξύ ελληνικού Δημοσίου και 
Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 208 Α΄),

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1959/91 (ΦΕΚ 
23 Α΄) «Για τις οδικές μεταφορές, τις επικοινωνίες και 
άλλες διατάξεις»,

3. Την απόφαση του Πρωθυπουργού 2876/7.10.2009 «Αλ−
λαγή Τίτλου Υπουργείων», τις διατάξεις του Προεδρικού 
Διατάγματος 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄) και τις δι−
ατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 96/2010 «Σύσταση 
Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 170 Α΄),

4. Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Προεδρικού 
Διατάγματος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 
98 Α΄), 

5. Την ανάγκη επανακαθορισμού της διαδικασίας χο−
ρήγησης αδειών κυκλοφορίας των φορτηγών ιδιωτικής 
χρήσεως (Φ.Ι.Χ.) βυτιοφόρων αυτοκινήτων που δύνανται 
να έχουν στην κατοχή τους οι κάτοχοι άδειας εμπορίας 
κατηγορίας Α, Β1, Β2, Γ και Δ, 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλο−
φορίας βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής 
χρήσης ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Φ.Ι.Χ.) ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α−ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β1−ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
Β2−ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ

1. Η διενέργεια οδικών μεταφορών με φορτηγά ιδιω−
τικής χρήσης βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς υγρών 
καυσίμων, αφορολόγητων ναυτιλιακών και αφορολόγη−
των αεροπορικών καυσίμων, υγραερίων και ασφάλτου 
επιτρέπεται μόνο εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι 
παρακάτω όροι:

α) Τα Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρα αυτοκίνητα είναι εφοδιασμένα 
με άδεια κυκλοφορίας.

β) Σκοπός της κυκλοφορίας τους είναι η μεταφορά 
των παραπάνω προϊόντων από και προς την εταιρεία 
ή η διακίνησή τους από την εταιρεία προς τρίτους πε−
λάτες αυτής.

γ) Δεν μεταφέρουν άλλα προϊόντα πέραν αυτών που 
αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας τους.

δ) Τα μεταφερόμενα υγρά καύσιμα ή αφορολόγητα 
ναυτιλιακά ή αφορολόγητα αεροπορικά καύσιμα, υγραέ−
ρια ή άσφαλτος πρέπει να ανήκουν στην εταιρεία υπέρ 
της οποίας έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του Φ.Ι.Χ. 
βυτιοφόρου αυτοκινήτου ή έχουν πωληθεί, αγοραστεί, 
παραχθεί ή μετατραπεί από αυτήν, γεγονός που αποδει−
κνύεται από τα συνοδευτικά έγγραφα της κάθε μεταφο−
ράς, τα οποία υπάρχουν υποχρεωτικά πάντα εντός των 
εν λόγω Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρων αυτοκινήτων προς επίδειξή 
τους σε κάθε αρμοδίως διενεργηθέντα έλεγχο και τα 
οποία φέρουν αποκλειστικά την εμπορική επωνυμία της 
ιδιοκτήτριάς τους εταιρείας εμπορίας.

ε) Κατά την μεταφορά τα διακριτικά σήματα της εται−
ρείας πρέπει να είναι εμφανή τόσο στα πρατήρια όσο 
και στα Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρα αυτοκίνητα.
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στ) Απαγορεύεται τα εν λόγω Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρα αυτοκί−
νητα να φέρουν διαφημιστικά σήματα άλλων εταιρειών 
εμπορίας πετρελαιοειδών.

2. Τα Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα βυτιοφόρα μεταφοράς υγρών 
καυσίμων, αφορολόγητων ναυτιλιακών και αφορολόγη−
των αεροπορικών καυσίμων, υγραερίων και ασφάλτου 
μικτού βάρους πάνω από 4.000 χιλιόγραμμα, οδηγούνται 
από οδηγούς που έχουν προσληφθεί με σχέση εξαρ−
τημένης εργασίας και είναι εφοδιασμένοι με την αντί−
στοιχη άδεια ικανότητας οδηγού και τα απαιτούμενα, 
σύμφωνα με την Συμφωνία ADR, έγγραφα.

3. Επιπλέον, ειδικά οι οδηγοί Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρων αυτοκι−
νήτων μεταφοράς υγρών καυσίμων, κατά τη μεταφορά 
πρέπει να έχουν μαζί με τα άλλα συνοδευτικά έγγραφα 
και θεωρημένη ανά δίμηνο βεβαίωση του Υπουργείου 
Εργασίας, από την οποία να προκύπτει ότι εξακολου−
θούν να εργάζονται ως οδηγοί με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας στην εταιρεία στην οποία ανήκει το συγκε−
κριμένο Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρο αυτοκίνητο. 

4. Τα Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς υγρών 
καυσίμων επιτρέπεται να διενεργούν και διεθνείς με−
ταφορές με τους όρους και προϋποθέσεις της κανο−
νιστικής απόφασης Φ 205/68/1/27.4.1983 «περί όρων 
προϋποθέσεων για την διενέργεια διεθνών οδικών 
εμπορευματικών μεταφορών».

5. Τα Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρα αυτοκίνητα που μεταφέρουν 
αφορολόγητα ναυτιλιακά καύσιμα κατηγορίας Β1 ή 
αφορολόγητα αεροπορικά καύσιμα κατηγορίας Β2 φέ−
ρουν πάντοτε επί του οχήματος πιστοποιητικό καταλ−
ληλότητας για τελωνειακή σφράγιση με την ένδειξη
«ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ.» (Διακινητής Πετρελαίου Ναυτιλίας και 
Αφορολογήτων Καυσίμων). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΩΝ 

ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φ.Ι.Χ. ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α−ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β1−ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
Β2−ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ

1. Άδειες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρων αυτοκινήτων 
μεταφοράς υγρών καυσίμων, αφορολόγητων ναυτιλια−
κών και αφορολόγητων αεροπορικών καυσίμων, υγραε−
ρίων και ασφάλτου, χορηγούνται σε εταιρείες, οι οποίες 
κατέχουν άδεια εμπορίας σε ισχύ, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄), όπως ισχύει.

2. Στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, που δια−
θέτουν άδεια εμπορίας κατηγορίας Α, Β1 ή Β2, χορη−
γούνται άδειες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρων αυτοκι−
νήτων μεταφοράς υγρών καυσίμων σύμφωνα με αίτησή 
τους. Στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας των Φ.Ι.Χ. 
βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς υγρών καυσίμων 
κατηγορίας Α ή μεταφοράς αφορολόγητων ναυτιλιακών 
καυσίμων κατηγορίας Β1 ή μεταφοράς αφορολόγητων 
ναυτιλιακών καυσίμων κατηγορίας Β2 σημειώνεται: «για 
τη μεταφορά υγρών καυσίμων κατηγορίας άδειας εμπο−
ρίας Α ή/και Β1 ή/και Β2», ανάλογα με τη κατεχόμενη 
άδεια εμπορίας. 

3. Στις εταιρείες εμπορίας υγραερίων χορηγούνται 
άδειες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρων αυτοκινήτων 

μεταφοράς υγραερίων σύμφωνα με αίτησή τους. Στο 
έντυπο της άδειας κυκλοφορίας των Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρων 
αυτοκινήτων μεταφοράς υγραερίων σημειώνεται: «για τη 
μεταφορά υγραερίων κατηγορίας άδειας εμπορίας Γ».

4. Στις εταιρείες εμπορίας ασφάλτου χορηγούνται 
άδειες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρου αυτοκινήτων 
μεταφοράς ασφάλτου σύμφωνα με αίτησή τους. Στο 
έντυπο της άδειας κυκλοφορίας των Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρων 
αυτοκινήτων μεταφοράς ασφάλτου σημειώνεται: «για τη 
μεταφορά ασφάλτου κατηγορίας άδειας εμπορίας Δ».

5. Με την προϋπόθεση ότι πληρούνται χωριστά για 
κάθε άδεια εμπορίας οι προϋποθέσεις που επιβάλλο−
νται από το Ν. 3054/2002, όπως ισχύει, ένα φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο μπορεί να λαμβάνει περισσότερες από 
μία κατηγορίες αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ Βυτιοφόρων 
αυτοκινήτων. Φορτηγό ιδιωτικής χρήσεως βυτιοφόρο 
αυτοκίνητο που ανήκει σε εταιρεία εμπορίας, η οποία 
κατέχει περισσότερες από μία άδειες εμπορίας υγρών 
καυσίμων (Α, Β1, Β2), μπορεί να μεταφέρει όλα τα προϊ−
όντα που εμπορεύεται η εταιρεία και αντιστοιχούν στην 
κάθε άδεια, εφόσον πληρούνται, βέβαια, οι νόμιμες προ−
ϋποθέσεις για την κάθε άδεια εμπορίας. 

6. Οι άδειες κυκλοφορίας των Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρων αυ−
τοκινήτων μεταφοράς υγρών καυσίμων, αφορολόγητων 
ναυτιλιακών και αεροπορικών καυσίμων, υγραερίων και 
ασφάλτου ισχύουν μέχρι τη λήξη ισχύος της άδειας 
εμπορίας της εταιρείας εμπορίας βάσει της οποίας 
έχουν εκδοθεί και ανανεώνονται σε κάθε περίπτωση 
ανανέωσης από την αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φ.Ι.Χ. ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
Α−ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β1−ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β2−ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Γ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ

1. Αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοση των αδειών κυ−
κλοφορίας είναι η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών – Επι−
κοινωνιών της χώρας στην περιοχή της οποίας υπάγεται 
συγκοινωνιακά ο τόπος που έχει έδρα η επιχείρηση.

2. Η έκδοση των αδειών αυτών διενεργείται με την 
προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, εφό−
σον συντρέχουν οι κατά περίπτωση όροι και προϋπο−
θέσεις που ορίζονται στην παρούσα και καταβληθεί 
η προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις υπέρ του 
Δημοσίου εφάπαξ εισφορά.

3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση 
των αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρων αυτοκινή−
των μεταφοράς υγρών καυσίμων κατηγορίας Α, Β1 ή 
Β2, υγραερίων κατηγορίας Γ και ασφάλτου κατηγορί−
ας Δ σε εταιρείες εμπορίας υποβάλλονται στην, κατά 
τα ανωτέρω, αρμόδια για την χορήγηση υπηρεσία και 
είναι:

α) Αίτηση, στην οποία προσδιορίζεται ο αριθμός των 
αιτούμενων αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρων αυ−
τοκινήτων,

β) Πρόσφατη βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπη−
ρεσίας περί του αντικειμένου της εταιρείας και 

γ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας εμπορίας 
της εταιρείας που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄), όπως ισχύει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α−ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β1−ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β2−
ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ

Η αρμόδια για την χορήγηση των αιτούμενων αδειών 
Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρων αυτοκινήτων υπηρεσία τηρεί Μητρώο 
των εταιρειών που κατέχουν τις άδειες αυτές, το οποίο 
είναι διαθέσιμο στη Δ/νση Εμπορευματικών Μεταφορών 
του ΥπΥΜεΔι, κατόπιν σχετικού αιτήματος, ενημερώνε−
ται, δε, σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων 
που περιέχει και δη, κατ’ ελάχιστον, των κάτωθι:

Α. Ανά εταιρεία εμπορίας κάτοχο των, βάσει της πα−
ρούσης, αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρων αυτο−
κινήτων:

1) Ακριβή επωνυμία της,
2) Κατηγορία της άδειας εμπορίας που κατέχει και
3) Αριθμό και κατηγορία των, κατά τα ανωτέρω, Φ.Ι.Χ. 

βυτιοφόρων αυτοκινήτων που κατέχει και 
Β. Ανά Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρο αυτοκίνητο:
1) Αριθμό κυκλοφορίας,
2) Μικτό βάρος,
3) Είδος μεταφερομένου προϊόντος και 
4) Ημερομηνία χορήγησης της άδειας κυκλοφορίας 

του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Εκτός από τους όρους και προϋποθέσεις που ανα−
φέρονται στην νόμιμη διενέργεια μεταφορών με Φ.Ι.Χ. 
βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς υγρών καυσίμων, 
αφορολόγητων ναυτιλιακών ή αφορολόγητων αερο−
πορικών καυσίμων, υγραερίων ή ασφάλτου, ισχύουν οι 
απαγορεύσεις και οι ποινές που προβλέπονται για τα 
κυκλοφορούντα Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα στις διατάξεις των
Ν. 1959/91 (ΦΕΚ 123 Α΄), 3446/2006 (ΦΕΚ 49 Α΄) και 
3887/2010 (ΦΕΚ 174 Α΄).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Από την ισχύ της παρούσας κάθε νέα άδεια κυκλο−
φορίας Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρου αυτοκινήτου εταιρειών εμπο−
ρίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α ή κατηγορίας Β1, 
Β2, Γ ή Δ, εκδίδεται βάσει των όρων και προϋποθέσεων 
της παρούσας.

2. Από τη δημοσίευση της παρούσης και μέχρι 
30.06.2011 επιτρέπεται, για κάθε εταιρεία εμπορίας κα−
τέχουσα άδεια εμπορίας, η έκδοση νέων αδειών κυ−
κλοφορίας Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρων αυτοκινήτων συνολικού 
μικτού βάρους μέχρι του ποσοστού 30% του συνολικού 
μικτού βάρους των ήδη κατεχόντων Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρων 
αυτοκινήτων. Από 01.07.2011 μέχρι 30.06.2012 επιτρέ−
πεται, για κάθε εταιρεία εμπορίας κατέχουσα άδεια 
εμπορίας, η έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. 
βυτιοφόρων αυτοκινήτων συνολικού μικτού βάρους μέ−
χρι του ποσοστού 30% του συνολικού μικτού βάρους 
των ήδη κατεχόντων Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρων αυτοκινήτων. 
Από 01.07.2012 μέχρι 30.06.2013 επιτρέπεται, για κάθε 
εταιρεία εμπορίας κατέχουσα άδεια εμπορίας, η έκδοση 
νέων αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρων αυτοκινή−
των συνολικού μικτού βάρους μέχρι του ποσοστού 40% 
του συνολικού μικτού βάρους των ήδη κατεχόντων Φ.Ι.Χ. 
βυτιοφόρων αυτοκινήτων. Από 01.07.2013 επιτρέπεται, 
για κάθε εταιρεία εμπορίας κατέχουσα άδεια εμπορίας, 
η έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρων 
αυτοκινήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, 
ανεξαρτήτως του μικτού βάρους των ήδη κατεχομένων 
αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ βυτιοφόρων αυτοκινήτων. 

Σε κάθε περίπτωση, ο δικαιούμενος αριθμός νέων 
αδειών κυκλοφορίας Βυτιοφόρων αυτοκινήτων ΙΧ σύμ−
φωνα με τα ανωτέρω είναι τουλάχιστον μία (1). 

3. Μέχρι 30.06.2013 επιτρέπεται η έκδοση μέχρι δύο 
(2) αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρων αυτοκινήτων 
στο όνομα νέων εταιρειών εμπορίας οι οποίες κατέ−
χουν άδεια εμπορίας υγρών καυσίμων, αφορολόγητων 
ναυτιλιακών και αεροπορικών καυσίμων, υγραερίων και 
ασφάλτου και οι οποίες δεν διαθέτουν άδεια κυκλο−
φορίας ΦΙΧ βυτιοφόρου αυτοκινήτου. Η παράγραφος 2 
του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται ανάλογα σε κάθε 
επόμενη αίτηση χορήγησης άδειας κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. 
βυτιοφόρου αυτοκινήτου. 

4. Καταργείται κάθε διάταξη που ρυθμίζει το θέμα 
της χορήγησης αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρων 
αυτοκινήτων μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων 
κατηγορίας Α, Β1, Β2, Γ ή Δ με τρόπο διαφορετικό από 
τις διατάξεις της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Απριλίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ   



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02006752604110004*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

. . .

 - .  227  23104 23956  -  1 25310 22858
 -  63 210 4135228 -  2410 597449

 -  327 2610 638109  -  2 2810 300781
 -  26510 87215 - .  1 22510 46654

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε.. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. σε 5 € ανά έτος.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. . 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα..

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό 
Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επι−
στρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών 
και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγ−
γελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

9444−9448 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


		My certificate's MD5 digest can be verified at http://mysite.org
	2011-05-05T07:53:11+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




